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Åsa Westlund 
Προστασία της δηµόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 

2012/2066(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157, παράγρ. 4 του Κανονισµού) για την αντικατάσταση 
της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0027/2013 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας 
από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
1
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την 

ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 

αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής 

καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 

91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(7) («κανονισµός REACH»), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
2
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 

οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

1907/2006, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009
3
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 

91/414/ΕΟΚ, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 528/2012
4
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

βιοκτόνων, 

                                                 
1 EE L 36, 5.2.2009, σ. 84.  
2 EE L 353, 31.12.08, σ. 1. 
3 EE L 309, 24.11.09, σ. 1. 
4 EE L 167, 27.06.12, σ. 1.  
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ
1
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τοµέα της πολιτικής των υδάτων («ΟΠΥ»), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/EΚ
2
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου που 

αφορά τον καθορισµό πλαισίου κοινοτικής δράσης µε σκοπό την επίτευξη ορθολογικής 

χρήσης των γεωργικών φαρµάκων, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
3
 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα·  

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά 

τις ουσίες προτεραιότητας στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων, 

– έχοντας υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

των ενδοκρινικών διαταρακτών, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο καθοδηγητικού εγγράφου σχετικά µε τις τυποποιηµένες 

κατευθυντήριες γραµµές δοκιµών για την αξιολόγηση των χηµικών ουσιών όσον αφορά 

την πρόκληση ενδοκρινικών διαταραχών (2011), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο εγγράφου της αναλυτικής έκθεσης µε θέµα «Τρέχουσα 

κατάσταση της επιστήµης σχετικά µε τις νέες µεθόδους εξέτασης in vitro και in vivo και 

δοκιµών και σχετικά µε τα τελικά σηµεία για την αξιολόγηση των ενδοκρινικών 

διαταρακτών», 

– έχοντας υπόψη την επικείµενη πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε ένα «Σχέδιο για την 

προστασία των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη», 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για «την εφαρµογή 

της ‘Κοινοτικής Στρατηγικής για τους Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες’ – µια σειρά ουσιών 

των οποίων εικάζεται η επίδραση στα ορµονικά συστήµατα του ανθρώπου και της άγριας 

πανίδας» (COM(1999)0706), (COM (2001)0262 και (SEC (2004)1372), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «4η Έκθεση για την 

εφαρµογή της ‘Κοινοτικής Στρατηγικής για τους Ενδοκρινικούς ∆ιαταράκτες’ – µια σειρά 

ουσιών των οποίων εικάζεται η επίδραση στα ορµονικά συστήµατα του ανθρώπου και της 

άγριας πανίδας» (COM(1999)0706), (SEC(2011)1001), 

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική περιβάλλοντος και υγείας και το σχέδιο 

δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία (2004-2010), που αναγνωρίζουν µεταξύ 

άλλων την ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η συνδυασµένη έκθεση σε χηµικές ουσίες κατά 

την εκτίµηση του κινδύνου, 

                                                 
1 EE L 327, 22.12.2000, σ. 1.  
2 EE L 309, 24.11.2009, σ. 71. 
3
 EE L 342, 22.12.2009, σ. 59. 
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για την αρχή της 

προφύλαξης (COM(2000)0001), 

– έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση του ΕΟΠ αριθ. 2/2012 µε τίτλο «The impacts of 

endocrine disrupters on wildlife, people and their environments» («Οι επιπτώσεις των 

ενδοκρινικών διαταρακτών στην άγρια πανίδα, τους ανθρώπους και τα περιβάλλοντά 

τους»), 

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 20ής Οκτωβρίου 1998 για τις χηµικές ουσίες
1
 που 

διαταράσσουν τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά µε την ανακοίνωση της 

Επιτροπής µε τίτλο «∆ράση κατά του καρκίνου: ευρωπαϊκή σύµπραξη»
2
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά µε την αναθεώρηση του 

6ου προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισµό προτεραιοτήτων για το 

7ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για µια καλύτερη 

ζωή
3
, 

– έχοντας υπόψη τη µελέτη µε τίτλο «Study on the scientific evaluation of 12 substances in 

the context of the endocrine disruptor priority list of actions» («Μελέτη για την 

επιστηµονική αξιολόγηση 12 ουσιών στο πλαίσιο του καταλόγου προτεραιότητας 

δράσεων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες»), 

– έχοντας υπόψη τη µελέτη του DHI Water and Environment για τη βελτίωση του 

καταλόγου προτεραιότητας ενδοκρινικών διαταρακτών µε έµφαση στα χηµικά προϊόντα 

χαµηλού όγκου παραγωγής, 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο «State-of-the-art assessment of endocrine disrupters» 

(«Εκσυγχρονισµένη αξιολόγηση των ενδοκρινικών διαταρακτών»), αριθ. σύµβασης έργου 

070307/2009/550687/SER/D3, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «The impacts of endocrine disrupters on wildlife, 

people and their environments» («Επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στην άγρια 

πανίδα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον τους»), έκθεση Weybridge+15 (1996–2011) 

(ISSN 1725-2237), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που 

χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς, 

– έχοντας υπόψη τον ορισµό των χηµικών ουσιών που διαταράσσουν τη λειτουργία των 

ενδοκρινών αδένων, ο οποίος διατυπώθηκε από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) 

                                                 
1 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P4_TA(1998)0608. 
2 ΕΕ C 81 Ε, 15.3.2011, σ. 95. 
3 Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0147. 
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και το ∆ιεθνές Πρόγραµµα για την ασφάλεια των χηµικών ουσιών (∆ΠΑΧΠ )
1
· 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίµων (A7-0027/2013), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν αυξηθεί οι ενδοκρινικές 

διαταραχές και ασθένειες στους ανθρώπους· µερικά παραδείγµατα είναι η χαµηλή 

ποιότητα του σπέρµατος, η πρόωρη έναρξη της ήβης, η αυξηµένη συχνότητα δυσπλασίας 

των γεννητικών οργάνων, η αυξηµένη εµφάνιση ορισµένων µορφών καρκίνου και 

ασθένειες που σχετίζονται µε τον µεταβολισµό· λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένες 

νευρολογικές διαταραχές και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, οι επιπτώσεις στις 

νευροαναπτυξιακές λειτουργίες, το ανοσοποιητικό σύστηµα ή τις επιγενετικές αλλαγές, 

ενδέχεται να συνδέονται µε την έκθεση σε χηµικές ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές 

ιδιότητες· λαµβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να επιτευχθεί 

καλύτερη κατανόηση των αιτιών αυτών των ασθενειών·  

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χηµικές ουσίες που δρουν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες 

µπορούν έχουν οιστρογονική ή αντιοιστρογονική επίδραση που παρεµβαίνει στην 

λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήµατος, τροποποιώντας τη συγκέντρωση 

των ορµονών, τον έµµηνο κύκλο, και τη γονιµότητα των γυναικών, ευνοώντας την 

ανάπτυξη ασθενειών της µήτρας όπως είναι τα ινώµατα και η ενδοµητρίωση και 

επηρεάζοντας την ανάπτυξη των µαστών και τον θηλασµό·  λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν 

λόγω ουσίες έχουν αναγνωριστεί ως παράγοντες κινδύνου, υπεύθυνοι για πρόωρη έναρξη 

της ήβης των κοριτσιών, καρκίνο του µαστού, αποβολές και εξασθενηµένη γονιµότητα ή 

στειρότητα· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε αυξανόµενο αριθµό επιστηµονικών µελετών οι 

ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές, και ιδίως ο συνδυασµός αυτών, 

σχετίζονται τόσο µε χρόνιες ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων των καρκίνων που 

σχετίζονται µε τις ορµόνες, της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της καρδιαγγειακής νόσου, 

όσο και µε προβλήµατα στην αναπαραγωγή· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε σηµαντικά επιστηµονικά στοιχεία οι ενδοκρινικές 

διαταραχές στην άγρια πανίδα – συµπεριλαµβανοµένων των αναπαραγωγικών 

ανωµαλιών, της αρρενοποίησης των γαστερόποδων, της θηλυκοποίησης ψαριών ή της 

µείωσης των πληθυσµών πολλών µαλακίων σε διάφορα µέρη του κόσµου, συνδέονται 

πλέον µε τις επιπτώσεις που προκαλούν οι χηµικές ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές 

ιδιότητες· 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα πιθανά αίτια της αυξηµένης συχνότητας ενδοκρινικών 

διαταραχών στους ανθρώπους είναι πολλά· λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πλέον 

                                                 
1 Ορισµός από την έκθεση της ΠΟΕ/∆ΠΑΧΠ (2002): «Ως ενδοκρινικός διαταράκτης νοείται κάποια εξωγενής 

ουσία ή µίγµα που αλλοιώνει κάποια λειτουργία ή λειτουργίες του ενδοκρινικού συστήµατος και συνεπώς 

προκαλεί δυσµενείς επιδράσεις στην υγεία σε έναν ανέπαφο οργανισµό, τους απογόνους του, ή σε 

(υπο)πληθυσµούς του.» Ως πιθανός ενδοκρινικός διαταράκτης νοείται κάποια «εξωγενής ουσία ή µίγµα που 

διαθέτει ιδιότητες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ενδοκρινική διαταραχή σε έναν ανέπαφο οργανισµό, 

τους απογόνους του, ή (υπο)πληθυσµούς του.» (http://www.who.int/ipcs/publications/en/ch1.pdf)  
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σηµαντικά επιστηµονικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι αυτό οφείλεται εν µέρει στην 

επίδραση χηµικών ουσιών µε ιδιότητες που διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχθεί η αιτιότητα ανάµεσα στην 

έκθεση σε µεµονωµένες χηµικές ουσίες και στη διατάραξη της ορµονικής ισορροπίας µε 

κίνδυνο για επιδράσεις επιβλαβείς για την υγεία·  

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά τις χηµικές ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές 

ιδιότητες, η απόδειξη της αιτιότητας δυσχεραίνεται, για παράδειγµα, λόγω των 

ακόλουθων παραγόντων:  

– το χρονικό διάστηµα µεταξύ της έκθεσης και των επιγενετικών µεταβολών µπορεί να 

είναι πολύ µεγάλο, και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες µπορεί να έχουν βλαβερές 

συνέπειες για πολλές µελλοντικές γενεές· 

– το µέγεθος του κινδύνου δυσµενούς επίδρασης διαφέρει από το ένα στάδιο ανάπτυξης 

στο άλλο, και τα ‘παράθυρα ευκαιρίας’, για παράδειγµα κατά την ανάπτυξη του 

εµβρύου, µπορεί να είναι πολύ µικρής διάρκειας· 

– στη διάρκεια της ζωής τους, οι άνθρωποι εκτίθενται σε µεγάλο αριθµό σύνθετων 

µιγµάτων χηµικών ουσιών· 

– οι ενδοκρινικοί διαταράκτες µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους όσο και µε το 

ενδοκρινικό σύστηµα του ίδιου του σώµατος· 

– οι ενδοκρινικοί διαταράκτες µπορούν να δρουν σε εξαιρετικά χαµηλές συγκεντρώσεις, 

και κατά συνέπεια µπορούν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις ακόµη και σε χαµηλή 

δόση· στις περιπτώσεις που η σχέση δόσης-απόκρισης είναι αµονότονη, αυξάνεται 

περαιτέρω ο βαθµός δυσκολίας της πρόβλεψης· 

– εξακολουθούµε να διαθέτουµε περιορισµένες γνώσεις σχετικά µε το ενδοκρινικό 

σύστηµα των ανθρώπων και των ζώων· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι η νοµοθεσία της ΕΕ περιλαµβάνει νοµικές διατάξεις για τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες, αλλά όχι κριτήρια βάσει των οποίων µπορεί να καθορίζεται 

εάν µια ουσία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη, γεγονός 

που υπονοµεύει την ορθή εφαρµογή των νοµικών διατάξεων· λαµβάνοντας υπόψη ότι θα 

πρέπει να καταρτιστεί χρονοδιάγραµµα για την διασφάλιση της ταχείας εφαρµογής των 

µελλοντικών κριτηρίων· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχουν συντονισµένα ή συνδυασµένα 

προγράµµατα παρακολούθησης ειδικά για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει παρά ελάχιστος ή και καθόλου συντονισµός όσον 

αφορά τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η συλλογή, διαχείριση, αξιολόγηση και 

αναφορά των δεδοµένων στα διαφορετικά προγράµµατα παρακολούθησης· 
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ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, δεν είναι νοµικά δυνατόν να ληφθούν υπόψη 

οι συνδυαστικές επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών που διαχέονται από προϊόντα 

και είδη που ρυθµίζονται σε διαφορετικές νοµοθεσίες· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι τυπικές απαιτήσεις δεδοµένων που ορίζονται στη νοµοθεσία 

της ΕΕ δεν επαρκούν για την κατάλληλη αναγνώριση των ιδιοτήτων ενδοκρινικού 

διαταράκτη· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µεγάλο µέρος της νοµοθεσίας της ΕΕ στοχεύει στην προστασία 

των πολιτών από την έκθεση σε βλαβερές χηµικές ουσίες· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ ωστόσο αξιολογεί κάθε έκθεση ξεχωριστά και δεν προβλέπει 

τη συνολική, ολοκληρωµένη εκτίµηση των σωρευτικών επιπτώσεων στην οποία να 

λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές οδοί έκθεσης και οι διάφοροι τύποι προϊόντων· 

1. εκτιµά ότι, µε βάση τη συνολική αξιολόγηση των γνώσεων που διαθέτουµε, η αρχή της 

προφύλαξης, σύµφωνα µε το άρθρο 192 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), απαιτεί από την Επιτροπή και τους νοµοθέτες να 

λάβουν µέτρα για τη µείωση της βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης έκθεσης των 

ανθρώπων στους ενδοκρινικούς διαταράκτες όπου κρίνεται απαραίτητο και παράλληλα 

να εντείνουν την ερευνητική προσπάθεια προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο των 

επιστηµονικών γνώσεων για τις επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταρακτών στην υγεία 

του ανθρώπου· 

2. υπενθυµίζει ότι η αρχή της προφύλαξης εφαρµόζεται σε έναν κόσµο επιστηµονικής 

αβεβαιότητας, στον οποίο οι κίνδυνοι ορίζονται µόνο µε βάση την ατελή, εξελικτική και 

µη συναινετική γνώση, και ότι είναι απαραίτητο να αναλαµβάνεται δράση προκειµένου 

να αποτρέπονται ή να µετριάζονται οι δυνητικά σοβαρές ή µη αναστρέψιµες συνέπειες 

για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον·  

3. είναι της άποψης ότι όπου µπορεί κανείς ευλόγως να υποθέσει ότι θα υπάρξουν δυσµενείς 

επιπτώσεις ενδοκρινικών διαταρακτών, πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα για την προστασία 

της υγείας του ανθρώπου· τονίζει πέραν των ανωτέρω ότι, επειδή είναι δυνατόν να 

προκληθούν από τις ουσίες µε ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη επιβλαβείς ή µη 

αντιστρέψιµες επιπτώσεις, η έλλειψη επακριβών γνώσεων, περιλαµβανοµένης της τελικής 

απόδειξης της αιτιώδους συνάφειας, δεν πρέπει να παρεµποδίζει τη λήψη µέτρων για την 

προστασία της υγείας σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, έχοντας κατά νου την αρχή 

της αναλογικότητας·  

4. θεωρεί ότι η προστασία των γυναικών από τους πιθανούς κινδύνους που θέτουν οι 

ενδοκρινικές διαταραχές για την αναπαραγωγική υγεία τους είναι υψίστης σηµασίας· 

ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση της 

έρευνας, προκειµένου να µελετηθούν οι επιπτώσεις των ορµονικών διαταρακτών στην 

υγεία των γυναικών, καθώς και να υποστηρίξει τη διενέργεια µακροπρόθεσµων µελετών 

για την παρακολούθηση της υγείας των γυναικών κατά τη διάρκεια µεγάλων περιόδων 

της ζωής τους, προκειµένου να καταστεί δυνατή η τεκµηριωµένη αξιολόγηση των 

µακροπρόθεσµων επιπτώσεων της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, και των 

επιπτώσεών της που πλήττουν περισσότερες της µίας γενεές· 
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5. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατό προτάσεις σχετικά µε τα γενικά 

κριτήρια µε βάση τον ορισµό των ενδοκρινικών διαταρακτών που έχει διατυπώσει το 

∆ιεθνές Πρόγραµµα για την Ασφάλεια των Χηµικών Ουσιών της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας (∆ΠΑΧΠ/ΠΟΥ), και τις σχετικές απαιτήσεις δοκιµών και 

ενηµέρωσης για χηµικές ουσίες που διατίθενται στο εµπόριο, και να διασαφηνίσει στη 

νοµοθεσία της ΕΕ τι πρέπει να θεωρείται ουσία µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες· 

ζητεί να καθιερωθεί η ένδειξη «ενδοκρινικός διαταράκτης» ως κανονιστική κατηγορία 

κινδύνου, και να δηµιουργηθούν διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε τη βαρύτητα των 

αποδεικτικών στοιχείων· 

6. τονίζει ότι έχει σηµασία τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής 

διαταραχής να βασισθούν σε αναλυτική αξιολόγηση επικινδυνότητας που θα διενεργηθεί 

µε βάση την πλέον προηγµένη επιστήµη, λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνδυαστικές 

επιπτώσεις καθώς και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στη διάρκεια 

κρίσιµων παραθύρων ανάπτυξης· η αξιολόγηση επικινδυνότητας θα πρέπει στη συνέχεια 

να χρησιµοποιείται στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου 

όπως περιγράφεται σε ποικίλες σχετικές νοµοθετικές πράξεις·  

7. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση στον τοµέα της πολιτικής σχετικά 

µε τις χηµικές ουσίες και να εντείνει την έρευνα τόσο όσον αφορά την εκτίµηση των 

ενδοκρινικών διαταραχών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν µεµονωµένες χηµικές 

ουσίες, καθώς και όσον αφορά τη δυνατότητα αξιολόγησης της σωρευτικής επίδρασης 

που έχουν αναγνωρισµένοι συνδυασµοί ουσιών στο ενδοκρινικό σύστηµα· 

8. θεωρεί ότι τα κριτήρια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες πρέπει να βασίζονται σε 

κριτήρια καθορισµού της δυσµενούς επίπτωσης και του ενδοκρινικού µηχανισµού 

δράσης· για το σκοπό αυτό η κατάλληλη βάση είναι ο ορισµός του ∆ΠΑΧΠ/ΠΟΥ· 

πιστεύει ότι απαιτείται να εξετάζονται και να σταθµίζονται εκ παραλλήλου και η 

δυσµενής επίπτωση και ο ενδοκρινικός µηχανισµός δράσης σε µια συνολική εκτίµηση· 

θεωρεί ότι οι παρατηρούµενες επιπτώσεις πρέπει να θεωρούνται επιβλαβείς εάν υπάρχουν 

επιστηµονικά στοιχεία που να το υποδεικνύουν· τονίζει ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

οιεσδήποτε συνδυαστικές επιπτώσεις όπως είναι οι επιπτώσεις µιγµάτων ή κοκτέιλ· 

9. τονίζει ότι τα κριτήρια που καθορίζουν τι είναι ενδοκρινικός διαταράκτης πρέπει να έχουν 

επιστηµονική βάση και οριζόντια εφαρµογή· πιστεύει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται η 

προσέγγιση του βάρους της απόδειξης και ότι δεν πρέπει ένα και µόνον κριτήριο να 

θεωρείται απορριπτικό ή καθοριστικό για τον χαρακτηρισµό ενός ενδοκρινικού 

διαταράκτη· πιστεύει ότι οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται 

κατόπιν υπόψη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία· 

10. υποστηρίζει ότι, όταν εκτιµάται κατά πόσον µια ουσία έχει ενδοκρινοδιαταρακτικές 

ιδιότητες ή όχι, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλα τα ελεγµένα επιστηµονικά στοιχεία και 

οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων της επισκόπησης της επιστηµονικής 

βιβλιογραφίας και των µελετών που συµµορφώνονται µε την ορθή εργαστηριακή 

πρακτική, µε βάση τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους· πιστεύει ότι είναι 

επίσης σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη σύγχρονες µέθοδοι και νέες έρευνες· 

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλες απαιτήσεις δοκιµών για τον εντοπισµό 

ουσιών µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες σε κάθε σχετική νοµοθεσία της ΕΕ· πιστεύει 
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ότι οι πιο πρόσφατα επικυρωµένες και διεθνώς αναγνωρισµένες µέθοδοι δοκιµών –όπως 

αυτές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του Εργαστηρίου αναφοράς της ΕΕ 

(ΕΑΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων 

(ECVAM), ή στο πλαίσιο του προγράµµατος ενδοκρινοδιαταρακτικού 

προσυµπτωµατικού ελέγχου EPA των ΗΠΑ – πρέπει να εφαρµόζονται· διαπιστώνει ότι το 

πρόγραµµα µεθόδων δοκιµών του ΟΟΣΑ καλύπτει τις σεξουαλικές και τις θυρεοειδικές 

ορµόνες, καθώς και τη στερεοειδογόνο λειτουργία· τονίζει ότι απουσιάζουν, ωστόσο, 

µέθοδοι για πολλά άλλα µέρη του ενδοκρινικού συστήµατος, π.χ. την ινσουλίνη και την 

αυξητική ορµόνη· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν µέθοδοι δοκιµών και να 

συνταχθούν έγγραφα καθοδήγησης ώστε να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη οι 

ενδοκρινικοί διαταράκτες, οι ενδεχόµενες επιπτώσεις σε χαµηλή δόση, οι συνδυαστικές 

επιπτώσεις και οι αµονότονες σχέσεις δόσης-απόκρισης, ιδίως όσον αφορά τα ‘παράθυρα 

ευκαιρίας’ κατά την έκθεση στη διάρκεια της ανάπτυξης· 

12. θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη δοκιµαστικών µεθόδων χωρίς τη χρήση 

ζώων για να παραχθούν δεδοµένα ασφαλείας που θα έχουν σχέση µε τον άνθρωπο και να 

αντικατασταθούν οι µελέτες σε ζώα που χρησιµοποιούνται επί του παρόντος· 

13. πιστεύει ότι θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση δοκιµαστικών µεθόδων που δεν 

χρησιµοποιούν ζώα και άλλων στρατηγικών αξιολόγησης του κινδύνου, και ότι οι δοκιµές 

σε ζώα θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και οι δοκιµές σε σπονδυλωτά θα πρέπει 

να συνιστούν έσχατη λύση· διαπιστώνει ότι, σύµφωνα µε την οδηγία 2010/63/EΕ, οι 

δοκιµές σε σπονδυλωτά ζώα θα πρέπει να αντικατασταθούν, να περιοριστούν ή να 

εξευγενιστούν· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες για την 

αποφυγή της επανάληψης δοκιµών και να εξασφαλίσει ότι απαγορεύεται η επανάληψη 

δοκιµών και µελετών σε σπονδυλωτά ζώα· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συντάξουν µητρώα αναπαραγωγικών 

διαταραχών µε σκοπό την πλήρωση του υφιστάµενου κενού δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ· 

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συγκεντρώσουν αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε 

τις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των ενδοκρινικών διαταραχών και ασθενειών· 

16. θεωρεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν 

οµαδικά τις ουσίες που έχουν τους ίδιους τρόπους δράσης και ιδιότητες όταν διατίθενται 

επαρκή στοιχεία, ενώ ελλείψει επαρκών δεδοµένων µπορεί να είναι χρήσιµο να 

οµαδοποιούνται οι ουσίες µε βάση την οµοιότητα δοµής, για παράδειγµα προκειµένου να 

τίθενται προτεραιότητες για περαιτέρω δοκιµές, να προστατεύεται όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα και αποτελεσµατικά ο πληθυσµός από τις δυσµενείς επιπτώσεις της έκθεσης σε 

ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και να περιοριστεί ο αριθµός των δοκιµών στα ζώα· 

είναι της άποψης ότι η συγκέντρωση χηµικών ουσιών µε οµοιότητα δοµής σε οµάδα 

πρέπει να εφαρµόζεται εάν ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας δεν είναι σε θέση να αποδείξει 

ότι η χηµική ουσία είναι ασφαλής προς ικανοποίηση των σχετικών φορέων λήψης 

αποφάσεων· επισηµαίνει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι εν λόγω φορείς µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες για χηµικές ουσίες µε παρόµοια δοµή για να 

συµπληρώσουν τα διαθέσιµα δεδοµένα για δεδοµένη χηµική ουσία που εξετάζεται από 

τους φορείς µε σκοπό να συναχθούν συµπεράσµατα όσον αφορά τα επόµενα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν· 
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17. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της ΕΕ για τους ενδοκρινικούς 

διαταράκτες µε σκοπό να παρέχει αποτελεσµατική προστασία της υγείας του ανθρώπου 

εστιάζοντας περισσότερο την προσοχή στην αρχή της προφύλαξης, λαµβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, και να λάβει µέτρα ώστε να µειωθεί η 

έκθεση των ανθρώπων σε ενδοκρινικούς διαταράκτες όπου χρειάζεται·  

18. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν περισσότερο υπόψη το γεγονός 

ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν αξιόπιστη ενηµέρωση - η οποία να τους διατίθεται 

στην κατάλληλη µορφή και σε κατανοητές από αυτούς γλώσσες - όσον αφορά τους 

κινδύνους από ενδοκρινικούς διαταράκτες, τις συνέπειες στην υγεία τους και πιθανούς 

τρόπους για την προστασία τους· 

19. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή, 

στην οικεία νοµοθεσία, των µελλοντικών κριτηρίων και των τροποποιηµένων απαιτήσεων 

δοκιµών για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, περιλαµβανοµένης και της αναθεώρησης 

της έγκρισης των δραστικών ουσιών που χρησιµοποιούνται στα φυτοφάρµακα και 

βιοκτόνα προϊόντα, καθώς και έναν οδικό χάρτη µε ειδικές δράσεις και στόχους για τη 

µείωση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

20. εκτιµά ότι η βάση δεδοµένων των ουσιών µε ορµονικά ενεργό δράση που έχει αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατηγικής, πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς·  

21. καλεί την Επιτροπή, ως µέρος της σηµερινής επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής 

του 1999 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, να προβεί στη συστηµατική εξέταση όλης 

της οικείας νοµοθεσίας, και, εφόσον είναι αναγκαίο το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015, να 

τροποποιήσει την υπάρχουσα νοµοθεσία ή να υποβάλει νέες νοµοθετικές προτάσεις, 

περιλαµβανοµένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας και κινδύνου, ούτως ώστε να µειωθεί 

δεόντως η έκθεση ανθρώπων – ιδιαίτερα των εγκύων, των βρεφών, των παιδιών και των 

εφήβων – σε ορµονικούς διαταράκτες·  

22. ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει, στο πλαίσιο της µελλοντικής αναθεώρησης της 

στρατηγικής της ΕΕ σχετικά µε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα, στο οποίο να περιλαµβάνονται τα ενδιάµεσα στάδια και στόχος του 

οποίου θα είναι: 

– η εφαρµογή των µελλοντικών κριτηρίων αναγνώρισης των χηµικών ουσιών που 

συνιστούν δυνητικούς ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

–  η αναθεώρηση της σχετικής νοµοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 22· 

– η δηµοσιοποίηση ενός καταλόγου ενδοκρινικών διαταρακτών προτεραιότητας, ο 

οποίος θα επικαιροποιείται τακτικά, και του οποίου η πρώτη έκδοση θα πρέπει να 

δηµοσιευθεί το αργότερο έως την 20ή ∆εκεµβρίου 2014· 

– η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προκειµένου να µειωθεί η έκθεση του 

πληθυσµού και του περιβάλλοντος της ΕΕ στους ενδοκρινικούς διαταράκτες· 
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23. εκτιµά ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες πρέπει να θεωρούνται ουσίες που προκαλούν πολύ 

µεγάλη ανησυχία σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH ή κάτι ανάλογο δυνάµει άλλης 

νοµοθεσίας·  

24. τονίζει ότι η επιστήµη σήµερα δεν παρέχει επαρκείς λόγους για τον καθορισµό, για 

ορισµένες ουσίες, οριακής τιµής κάτω από την οποία δεν εµφανίζονται ανεπιθύµητες 

ενέργειες και ότι ορισµένοι ενδοκρινικοί διαταράκτες πρέπει εποµένως να θεωρούνται 

ουσίες χωρίς κατώτατο όριο· επιµένει συνεπώς ότι ο παρασκευαστής µιας ουσίας πρέπει 

να αποδεικνύει ότι µπορεί να εντοπισθεί µια οριακή τιµή κάτω από την οποία δεν 

εµφανίζονται ανεπιθύµητες ενέργειες· όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί κατώτατο 

όριο, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής 

νοµοθεσίας· 

25. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις στοχοθετηµένες ερευνητικές δράσεις σχετικά µε 

ουσίες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ενδοκρινικό σύστηµα και να ενισχύσουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις της έκθεσης σε χαµηλές συγκεντρώσεις ή της συνδυασµένης 

έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης νέων µεθόδων δοκιµών και ανάλυσης· 

ζητεί από την Επιτροπή να ενσωµατώσει τα θέµατα που σχετίζονται µε τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες και τις συνδυαστικές επιπτώσεις τους στις προτεραιότητες του 

προγράµµατος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης· 

26. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει µεθόδους in vitro και in silico µε σκοπό να 

ελαχιστοποιηθούν οι δοκιµές σε ζώα για τον εντοπισµό χηµικών ουσιών µε 

ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες· 

27. ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί τη συµµόρφωση όλων των προϊόντων που εισάγονται 

από τρίτες χώρες µε την υφιστάµενη και τη µελλοντική νοµοθεσία της ΕΕ που διέπει τους 

ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

28. καλεί την Επιτροπή να περιλάβει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη στις προσπάθειες 

συνεργασίας µε στόχο την εισαγωγή των νοµοθετικών αλλαγών που απαιτούνται για να 

προστατευθεί καλύτερα η υγεία των ανθρώπων από τις χηµικές ουσίες µε 

ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες και να οργανώσει ενηµερωτικές εκστρατείες·  

29. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο ίδρυσης ερευνητικού κέντρου για 

ενδοκρινικούς διαταράκτες το οποίο να διεξάγει έρευνες και να συντονίζει σε επίπεδο ΕΕ 

τις γνώσεις όσον αφορά τις ουσίες µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες· 

30. καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε τα κριτήρια προσδιορισµού των γνωστών, 

πιθανών και δυνητικών ουσιών µε ενδοκρινοδιαταρακτικές ιδιότητες να εφαρµόζονται 

οριζοντίως σε όλη την ισχύουσα και µελλοντική νοµοθεσία ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας· 

31. τονίζει ότι, ενώ το παρόν ψήφισµα περιορίζεται αποκλειστικά στην προστασία της υγείας 

του ανθρώπου από ενδοκρινικούς διαταράκτες, είναι εξίσου σηµαντικό να αναληφθεί 

αποφασιστική δράση όσον αφορά την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς 

και του περιβάλλοντος από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες· 

32. παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει και να χρηµατοδοτήσει προγράµµατα δηµόσιας 
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ενηµέρωσης όσον αφορά τους κινδύνους από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες για την 

υγεία ώστε να µπορούν οι καταναλωτές, έχοντας πλήρη επίγνωση των γεγονότων, να 

προσαρµόζουν τη συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής τους· αυτά τα ενηµερωτικά 

προγράµµατα πρέπει να εστιάζονται ειδικότερα στις πλέον ευάλωτες πληθυσµιακές 

οµάδες (κυοφορούσες γυναίκες και παιδιά) έτσι ώστε να λαµβάνονται έγκαιρα τα 

ανάλογα προληπτικά µέτρα·  

33. καλεί τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τα προγράµµατα κατάρτισης για τους επαγγελµατίες 

του υγειονοµικού κλάδου που ασκούν δραστηριότητα στο συγκεκριµένο αυτό πεδίο. 

34. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι χηµικές ουσίες µε ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη (EDC) 

έχουν ενταχθεί ως πρωτοεµφανιζόµενο θέµα πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής για 

στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τη διεθνή διαχείριση χηµικών ουσιών (SAICM)· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες 

προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση χηµικών ουσιών, και να προωθήσουν δραστήριες 

πολιτικές µε στόχο να µειωθεί η έκθεση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε 

ενδοκρινικούς διαταράκτες σε όλα τα σχετικά διεθνή βήµατα περιλαµβανοµένης της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το 

Περιβάλλον (UNEP)· 

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

 


